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Zápis z jednání  
Rady ČJF 
č. 2/2019 

Den konání 22. října 2019 

Místo konání aula areálu Strahov, Praha 6 

Čas  od 9.45 do 15.15  

     

Přítomnost členů Rady  Ing. Josef Balaštík 
Václav Drbal  
František Háva 
Ing. Markéta Kvapilová 
Ing. Jiří Mayer 
Ing. Eva Mentlíková 
Ing. Eva Pařenicová 
Ing. Olga Plachá 
Alekos Pejos 
Mgr. Lenka Sekaninová 
Pavel Studnička 
Radovan Šalek 
Eva Šimáčková 

Zastoupen:M.Slováček 
Přítomen 

Přítomen do 14.10 hod 
Přítomna 

Zastoupen:K.Hanušová 
Přítomna 
Přítomna 
Přítomna 

Přítomen do 14.10 hod  
Přítomna 
Přítomen 
Omluven 
Přítomna 

Přítomnost členů VV Martin Blažek Přítomen 

Martin Pecka Omluven  

Bohumil Rejnek Přítomen (absence 
10.25 do 12.15) 

Jiří Skřivan Přítomen 

Klára Šálková Omluvena 

Bc. Ludmila Šedá Přítomna 

Přítomnost hostů Mgr. Lenka Haderková sekretariát 

 Ing. Pavlína Bůžková Středočeská oblast  

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.) 

2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2018 (příloha 2.1,2.2,2.3) 

3.   Zprávy o činnosti členů VV ČJF (příloha 3.1,3.2,3.3) 

4. Systém soutěží ČJF – návrh (příloha 4.1) 

5. Schválení jednacích řádů VV ČJF a KRK (příloha 5.1,5.2) 

         6. Registrační a přestupní řád – návrh změn (příloha 6.1) 

         7.     Návrh odměňování oblastních sekretářů a funkcionářů (příloha 7.1,7.2,7.3) 

         8. Návrh směrnice o náhradách za používání vlastního vybavení (příloha 8.1) 

         9. Fond pomoci – návrh změn (příloha 9.1) 

       10. Dotace pro rok 2020 – 2021 Magistrát hl. m. Prahy (příloha 10.1,10.2) 

       11. Rozpočet 2019 – přehled čerpání včetně schválení úprav (příloha 11.1, 
11.2) 

       12. Různé 

 12.1  Na vědomí – Směrnice Oficiální reprezentační závody (příloha 
12.1.1) 
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 12.2  Na vědomí -  Směrnice Poskytování náhrad za úspěšnou 
reprezentaci (příloha 12.2.1) 
12.3. Chovatelský modul v JIS (příloha 12.3.1)  

 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schválení programu jednání 2. Rady ČJF 
V.Drbal – materiály dostali pozdě, některé body nejsou určeny ke schválení, 
termín v jednacím řádu je potřeba stanovit, priority jsou čerpání OPP, 
rozpuštění rezerv, navrhuje bod č.7 jenom k seznámení, bod 10 vypustit,  
F. Háva se připojuje k V.Drbalovi. 
 

Usnesení č. 
1/2/19 

Rada schvaluje program jednání. 
Proti V.Drbal, E.Pařenicová 

hlasování Pro:10 Proti:2 Zdržel se:0 

2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2018  
Prvotní materiály byly předloženy na Konferenci, k připomínce E. 
Pařenicové na doplnění materiálu byl viceprezidentkou pro ekonomiku 
prezentován materiál k čerpání rozpočtu 2018. 
E. Pařenicová nemůže schválit, výtky k přefakturaci, zkreslené výsledky za 
rok 2018,  dotace jsou výnosová částka připomínka viceprezidentkou pro 
ekonomiku.  
Připomínka, že každý předseda by měl mít přístup do Xaveria. 
A.Pejos – připomínky, že o daňovém přiznání mělo být hlasováno před 
30.6.2019 

Usnesení č. 
2/2/19 

Rada schvaluje daňové přiznání za rok 2018 a požaduje zpřístupnění 
rozpočtu v programu Xaverius všem členům Rady. 
 

hlasování Pro: 11 Proti:1 Zdržel se:0 

3. Zprávy o činnosti členů VV ČJF  
– zpráva o činnosti komise vzdělávání byla podána písemně. 
Prezidentka Olga Plachá informovala o činnosti VV, o problematice dotací 
MŠMT. 
Bob Rejnek podal zprávu o chystaných změnách pravidel, informace o 
složení bezpečnostní komise, uvítá návrhy na členy ze stran oblastí. 
Identifikován zájem o pořádání ME pony, ME drezury děti, junioři, je možné 
podávat do konce roku 2020. Nové zakázané veterinární látky, nový seznam 
zakázaných látek a metod, pozor na metody rehabilitace. Příprava školení 
do konce ledna 2020. Je nutné věnovat se problematice dopingu u mládeže.   
 
Jiří Skřivan – odkázal na písemné zprávy komisí disciplín, adepti na 
olympiádu jsou Miloslav Příhoda a Miroslav Trunda – všestrannost. Komise 
mají maximální prostor k práci. Informace jsou na one drive. Má plán 
propojení sportu s oblastmi, je zapotřebí se zkontaktovat. Výběrová řízení 
na SCM proběhla, VŘ na hl. trenéry je v běhu.  
 
Martin Blažek – jsou schválené STP pro rok 2020, pracují s Bobem 
Rejnekem na manuálu pro stewardy, problematice bezpečnostních prvků u 
jezdců. Příprava změn pravidel pro rok 2020, čeká se na změny ze strany 
FEI, připomněl výzvu k zaslání připomínek k pravidlům – zaslat Martinu 
Blažkovi, chce svolat schůzku se schvalovateli rozpisů a dalších aktivních 
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funkcionářů. Návrh termínu – poslední sobota v listopadu – 30.11.2019 
Pardubice. 
V diskuzi V. Drbal zmínil porušování pravidel, výhrady k činnostem 
pořadatelům, rozhodčí. Musí se vymyslet pravidla a mít donucovací orgán 
k jejich kontrole a vymáhání dodržování. Změny v kalendáři závodů, 
poplatky za změny závodů od pořadatelů. 
 
Martin Blažek k problematice IT – prodlouženy smlouvy na podporu JIS a 
Gallop. Je otázka co dál s programem na zpracování výsledků. Martin 
Blažek prosí o zaslání připomínek k pravidlům, vyplývá to i ze zápisu z VV. 
  

 Rada vzala informace na vědomí. 

4. Systém soutěží ČJF 
Jiří Skřivan seznámil s materiálem a představil a vysvětlil filozofii systému 
soutěží pro rok 2020, sjednocení názvosloví. Vysvětlil pojetí Národního 
poháru ČJF. 
Proběhla diskuze na toto téma. 

 Rada vzala informace na vědomí. 

5. Schválení jednacích řádů VV ČJF a KRK 
VV a KRK připravil návrhy příslušných jednacích řádů. Jejich znění bylo 
předloženo Radě ke schválení. 
 
Dosud nebyl zpracován návrh jednacího řádu Rady, tento by měli připravit 
členové Rady, za tím účelem prezidentka navrhuje ustanovit pracovní 
skupinu ve složení Plachá, Kvapilová, Slováček. Návrh předložit na dalším 
jednání Rady.  
 
Jednací řád KRK – E. Pařenicová navrhuje, aby KRK měl povinnost 
zasedat třikrát ročně, jednou ročně je málo a neodpovídá to potřebám ČJF. 
 
Informace OP o vypsání výběrového řízení na pozici GS.  
Přestávka od 11.40 do 12 hodin. 

Usnesení 
č.5.1/2/19  

Rada schvaluje jednací řád VV ČJF.  

hlasování Pro:11 Proti:0 Zdržel se:1 

  

Usnesení 
č.5.2/2/19 

Rada schvaluje ustanovení pracovní skupiny pro přípravu jednacího řádu 
Rady ČJF ve složení O.Plachá, M. Kvapilová, M. Slováček a návrh 
jednacího řádu  předložit na dalším jednání Rady. 

hlasování Pro:10                              Proti:0                               Zdržel se:2 

  

Usnesení 
č.5.3/2/19 

Rada schvaluje jednací řád KRK ČJF s úpravou frekvence zasedání komise 
na třikrát ročně. 

hlasování Pro:9                            Proti:0                               Zdržel se:3 

6. Registrační a přestupní řád – návrh změn 
 
1/ úprava jednání jménem subjektu v JIS 
 
Veškeré úkony v JIS by měly být prováděny pověřenou osobou (tzv. 
korespondent), která je zároveň členem ČJF. 
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2/ přestupy v ochranném období před MČR 
 
V.Drbal vznesl připomínku k tomu, že by mělo být přestupní období. A.Pejos 
namítá, že to v předchozím řádu bylo dostatečně upraveno právě pomocí 
několika povolených přestupních termínů. M. Blažek upřednostňuje 
současnou úpravu umožňující přestup kdykoliv během roku. J. Skřivan uvedl 
sportovní pohled na věc rozvoje sportu. F. Háva zastává se ochranné doby. 
 

Usnesení č. 
6.1/2/19 

Rada schvaluje doplnění znění článku I odst. 6 Registračního a přestupního 
řádu ČJF o větu: „Úkony jménem subjektu provádí pověřená osoba (v JIS 
přidělená role „korespondent“), která je členem ČJF“ s účinností od 
1.1.2020. 

hlasování Pro:12 Proti:0 Zdržel se:0 

  

Usnesení 
č.6.2/2/19 

Rada schvaluje doplnění článku IV Registračního a přestupního řádu ČJF o 
nový odst.8 ve znění: „Pro mistrovství České republiky platí ochranná lhůta, 
která začíná jeden kalendářní měsíc před uzávěrkou přihlášek daného 
mistrovství. Pokud v této ochranné lhůtě dojde k dokončení přestupu osoby 
do subjektu v jiné oblasti nebo k přestupu celého mateřského subjektu do 
jiné oblasti, pak se všechny dotčené osoby mohou mistrovství zúčastnit, ale 
jejich nominace schvaluje původní mateřská oblast a na daném mistrovství 
reprezentují svou původní mateřskou oblast, a to v jednotlivcích i družstev.“ 
S účinností od 1. 1. 2020.  
A.Pejos se zdržel hlasování. 

hlasování Pro:11                              Proti:0                               Zdržel se:1 

7. Návrh odměňování oblastních sekretářů a funkcionářů 
 
L. Šedá představila návrh možného způsobu odměňování oblastních 
sekretářů a funkcionářů.  
Oblast Vysočina předložila během konání Rady písemně zpracované 
připomínky. Je proti hodnocení práce pouze podle počtu aktivních licencí. V. 
Drbal i E. Pařenicová se shodují, že by rozhodující pro stanovení výše 
odměny sekretáře měla být velikost členské základny která přímo souvisí 
s objemem práce sekretáře oblasti. Bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní 
skupiny ve složení F.Háva, Ing. Bůžková, A.Pejos k dopracování metodiky 
odměňování. 
 

Usnesení 
č.7/2/19  

Rada souhlasí s vytvoření pracovní skupiny pro dopracování metodiky 
odměňování ve složení L. Šedá F.Háva, Ing.Bůžková, A.Pejos s tím, že  
platnost nové metodiky by měla být od 1.1.2020. 

hlasování Pro:10 Proti:0 Zdržel se:2 

8. Byl předložen návrh směrnice o úhradě nákladů za používání vlastního 
vybavení pro zaměstnance a pro osoby jmenované do funkcí.  
 

Usnesení 
č.8/2/19 

Rada schvaluje směrnici o náhradách za používání vlastního vybavení. 
Způsob stanovení výše náhrady vztahující se k objemu práce na oblastech 
bude dopracován současně se směrnicí o odměňování oblastních sekretářů.  
 

hlasování Pro:12 Proti:0 Zdržel se:0 
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9. Fond pomoci  ČJF – návrh změn se týká pouze úpravách technických, 
navazujících na legislativu. Ve věcném záměru Fondu pomoci nedochází ke 
změnám. 
 
Poté bylo přistoupeno k projednání bodu 12.1. 
 

Usnesení 
č.9/2/19 

Rada schvaluje navrhovanou změnu znění směrnice Fondu pomoci ČJF. 

hlasování Pro:12 Proti:0 Zdržel se:0 

10. Dotace pro rok 2020 – 2021 Magistrát hl. m. Prahy 
VV žádá Radu o souhlas s podáním žádosti o dotaci.  
 

Usnesení 
č.10/2/19  

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci u Magistrátu hl.m.Prahy.  

hlasování Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0 

11. Rozpočet 2019 – přehled čerpání včetně schválení úprav 
 
L. Šedá prezentovala úpravy provizorního rozpočtu za rok 2019 a plánované 
systémové změny v tvorbě rozpočtu na rok 2020 zejména ve vztahu 
k reprezentaci a SCM. Současně informovala o nutnosti změny Zásad tvorby 
a čerpání rozpočtu, ve kterých není řešena   problematika investic. 
 
A.Pejos – připomněl obecné zásady čerpání dotačních peněz – zejména 
na trenéry, návrh na financování OPP 
L. Šedá avizuje schůzku s oblastními sekretáři na přelomu listopadu a 
podává informaci o plánovaném zřízení sportovních středisek, které by měly 
být financovány z OPP kapitola III. 
. 
Přehled o čerpání OPP kap. II a III je jen předběžný, protože oblasti až 
v současné době realizují nebo plánují realizovat do konce roku převážnou 
část objemu činnosti. 
 
Čerpání rezerv - návrh na převod rezerv oblastí a metodikou pro jejich 
čerpání do roku 2020  ve výši 30%, návrh o rok to odložit. 
 

Usnesení č. 
11.1/2/19 

Rada schvaluje navýšení rozpočtu o částku 176 tisíc na investice + 350 
tisíc na investice do JIS. 

hlasování Pro:10 Proti:0 Zdržel se:0 

  

Usnesení č. 
11.2/2/19 

Rada schvaluje odložit rozhodnutí o maximální možné výši rezerv na jednání 
v roce 2020 s tím že nová metodika bude platit pro rezervy k 31.12.2020 
převáděné do roku 2021. 
 

Hlasování  Pro:12                             Proti:0                               Zdržel se:0 

12.1 Na vědomí – Směrnice Oficiální reprezentační závody. 
 

 Rada vzala na vědomí Směrnici pro oficiální reprezentační závody. 
 

12.2 Na vědomí -  Směrnice Poskytování náhrad za úspěšnou reprezentaci. 
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Připomínky oblast Praha – nejsou dány kritéria, jsou moc obecné, měly by 
být upřesněna. L.Šedá – každá sportovní komise si stanoví sama kritéria pro 
vyhodnocení, protože nejlépe zná problematiku své disciplíny. Vzhledem 
k rozdílnosti jednotlivých disciplín nelze stanovit jednotná kritéria. Směrnice 
se týká výhradně reprezentace na mezinárodních závodech. 
 

 Rada vzala na vědomí Směrnici k Poskytování odměn za úspěšnou 
reprezentaci. 

12.3 Chovatelský modul v JIS 
Prezentace K.Hanušové k návrhu doprogramování JISu, pracnost je 
odhadnuta na částku 100.000,- Kč. Toto v plné výši uhradí chovatelský 
svaz. Příspěvek na údržbu 20.000,- Kč ročně. 
P.Studnička – je zapotřebí těchto informací, jsou využitelné pro širokou 
členskou základnu. 
 

Usnesení 
č.12.3.1/2/19 

Rada schvaluje umožnění vytvoření chovatelského modulu v JIS s tím, že 
náklady na doprogramování i náklady na zvýšenou údržbu bude hradit 
ASCHK. Rozpočet bude předložen OLC Olomouc a následně bude jednáno 
s ASCHK. Předpoklad ceny za doprogramování je cca 100 tis. Kč.  
 

hlasování Pro: 10                                  Proti:0                                 Zdržel se:0 

  

Usnesení 
č.12.3.2/2/19 

Rada schvaluje, že o výši částky roční údržby chovatelského modulu v JIS 
se bude jednat minimálně o částku 20.000,- Kč pro rok 2020 a pro další 
roky se bude dále jednat. 

hlasování Pro:8                                      Proti:0                                 Zdržel se:2 

      12.4 K.Hanušová navrhuje zavést od příštího roku systém jednoho 
celoživotního identifikačního čísla pro koně na závodech (dle Všeobecných 
pravidel, N5 odst. 2 a čl. 114 – Identifikace koně). M.Blžek na toto téma 
informuje, že změna je v JIS i v programu Gallop od loňského roku 
připravena, je třeba dodělat pouze přidělování čísel cizincům v současném 
formátu. 

Usnesení 
č.12.4/2/19 

Rada schvaluje zavedení nového formátu identifikačního čísla koní pro 
národní a hobby závody, které nadále bude tvořeno čtyřmi alfanumerickými 
znaky (písmena a čísla) tvořeného z posledních 4 znaků licenčního čísla 
koně v JIS (tedy znaky,které zbudou po škrtnutí znaků KJ). Toto identifikační 
číslo bude mít kůň stejné na všech národních a hobby závodech po celou 
svou sportovní kariéru. Předpoklad zapracování této úpravy do pravidel 
jezdeckého sportu s platností od 1.4.2020. 

hlasování Pro:8                                     Proti:0                                  Zdržel se:2 

  

 
        Zapsala: Mgr. Lenka Haderková 


